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Vážení přátelé z Nadace člověk člověku,
ráda bych několika větami vyjádřila poděkování v rámci naší spolupráce, není to
dopis na přání nadace, ale píši jej, protože to tak u nás v organizaci vnímáme.
Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme a
velice nám to pomáhá v naší práci. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové
myšlenky, jako v našem případě v ČR novou metodu práce s rodinou – Rodinné
konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině
samé.
Příjemná bývají setkání s dámami z nadace, jelikož je patrné, že se o podstatu
aktivit, které podporují, zajímají do nejmenších detailů a snaží se jim porozumět, což
je krásnou vizitkou celé nadace.
A my z Laty velmi děkujeme.

Markéta Ježková
Ředitelka, Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Držitel značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Projekty organizace Lata v roce 2018/2019 finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo vnitra;
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Magistrát hl. m. Prahy; Městské části Praha 2, Praha 5,,Praha 6, Praha 9, Praha
12, Nadace člověk člověku; Nadace Terezy Maxové dětem; Nadace táta a máma; Nadační fond Albert; Nadace blíž k sobě;
Nadace J&T; Nadace Agrofert; Nadační fond pomoci Karla Janečka; NMS Market Research; KPMG Česká republika; W.A.G.
payment solutions; SIROWA ČR, Evropská unie Evropský sociální fond Operační program zaměstnanost; Aquapark Barrandov;
Bio Oko; Bobová dráha Prosek; Boulderová stěna LOKAL BLOK; Boulderová a lezecká stěna BIGWALL; Bindu Yoga;
Caféidoskop; Centrum současného umění; Centrum tance DOX; Divadlo v Dlouhé; Friends Coffee House; Fitness Růžová; Hit
Fit Flora; Chlupáčovo Muzeum země; Kino AERO; Minigolf Nové Butovice; Neviditelná výstava; Půjčování lodiček a šlapadel;
ZOO Praha; Botanická zahrada Troja; Azyl opuštěných zvířat Libeň; Výtvarný ateliér Malování kreslení; Chefstarter; Letiště
Praha, a.s.; Posilovna DDM Praha 7; Centrum tance; Jump park; Otevřený klub SÍŤ, Vypálené Koťátko a řada individuálních
dárců. Všem za jejich podporu velmi děkujeme.

